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 متمردة

 

 قصة قصرية 

 من سلسلة 

 "نون النسوة " 

 بقلم

 بسمة حممود أمحد 

 

 



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/
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 املقدمة

 

  ه امهلكالرجل كالدنيا اذا احببت  
 .كحبأه امهلت   وإن 

احتار الشعراء  القدامى ىف وصف املرأة وحسنها  
 والتغزل جبمال الزوجة وإن كانت قبيحة 

 "جرير"فقال الشاعر القدمي 

 إّن العيون اليت يف طرفها َحـَوٌر قتلننـا 

ن قتالنـا  ثـم لـم ُيح
 ..... هكذا كان العشق قدميا  

 غزال  منه الصريح ومنه العفيف 



4 
 

  ...مل يكن بوقاحة عشق أايمنا تلك

 مسة فريدة للرجل الشرقى  فالتهكم والسخرية

اليرون وال يسمعون تهكميني امل فأولئك الرفاق
والسخرية  يسمعوا فقط ابلتهكم  بذلك الغزل

 فأغلبهم يصفهاعلى زوجاهتن 

 كانت مسينة داب  إن  
  حنيفة عصالء كانت وإن  

أن تلك الكلمات املتهكمة الساخرة معتقدين 
 غزال  

ن بلسم و متناسني إبرادهتم أن الكلمات قد تك
 للروح وقد تكون سكني تلم ينسل من روح حواء  



5 
 

حمتمل...بني عودة روح بني أمل الروح....وأمل فراق 
  جلسد فارقته منذ زمن .....كانت هى

 ""متمردة

 

 

 

 

 

 

"1" 
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 جبلباهبا املنزىل القطىن ....

 عقصة احلزام "قمطة" على جبينها 

فالصداع ينهش برأسها ويكاد يفجرها من صراخ 
 صغارها 

ترتب هنا وهناك خلفهم ....ترفع األلعاب عن 
األرضية الىت انتهت للتو من تنظيفها عقب 
إسقاط صغريها لقطعة الشكوال اخلاصة به 

 وتلويث األرضية والصوفة الىت فوقها 

كالنحلة ال هتدأ ......بعد مشاجرات أمومية مع 
صغارها تنهرهم على تضييع جمهوداهتا ىف التنظيف 
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ألوامرها وجلسوا هبدوء حذر امتثلوا أخريا  
 يشاهدوا ذلك الفيلم الكارتوىن 

 تناولت تلك اخلرقة املبللة ورفعت يدها 

  إلطار الذى ُيمل صورة زفافهمامتسح زجاج ا

توقفت فجأة عن عملها تطالع الصورة 
 "ليلة زفافهماشردت بتلك الليلة "....

تبتسم ...تضحك من ..مجيلة ... كانت   
 .....تتذكر كلماته ليلتها ...أعماقها 

" ليتنا حنلق بني الغيمات ال نعود ألرض الواقع 
  اثنية"
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فال جدوى من  انسابت دمعة أزاحتها سريعا  
 البكاء على اللنب املسكوب "ذلك شعارها "

عائدة لعملها بني التنظيف والطهو ومراعاة 
صغارها ومراعاته هو بلى ترعاه وتلىب دون نقاش 

ويهني وإن مل  تهكمتعرتض....يسخر ويتسمع وال 
تكن إهاانته جسدية لكنها إهاانت نفسية ...هدر 

 .لكرامة أنثى تذبل يوميا  

انتهجت لغة الصمت تلك اللغة الىت ينتهجها 
الضائعون .....املقهورين ...وبعض من احلاملني 

..... 

 ا خترج غضبها ىف عملها املنزىل هنوكأ
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مل تعد تلك هبية الطلة واهليئة هبتت حتت ضغوط 
احلياة متناسية أنوثتها أو ابألحرى متناسية ذاهتا 

 متاما  

  جبملة التناقض التام بني الرجل املكتفى

 "طنش تعش منتعش"

وبني الزوجة املفعمة ابلطاقة حىت وإن كانت  
هادئة ال حترك ساكنا  غري اهتمامها بصغارها 

 ء تفعل وال تتكلم ومبنزهلا كألة صما

ال يتدخل مطلقا  مبجرايت منزله يكتفى إبحضار 
الطلبات ودفع النقود وهلا حرية التصرف 

ومواجهة مشكالهتا وحدها يكتفى بتضييع وقته 
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أمام ذلك احلاسوب أو التلفاز أو زايرة رفاقه 
 والتنزه ....

مل منها فهجرها ابلتدريج حىت غدت حياته 
  بداخلهخارج منزله ال تشبه 

مفعم ابلطاقة خارجه جامد صامت "نكدى" 
 داخله 

 بعد عام من زواجهما 

حل الصقيع وبداية فصل اخلريف لعشقهما  
واجلليد بينهما لتغدو حياهتما جامدة ابردة تفتقر  
 الدفء العاطفى والسكون الزوجى كاأللة حياهتما 

 يوما  ما ...تعطلت السباكة بشقتها  
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 كسيدة مدبرة الحتياجات منزهلا   مل تكن 

 لرتضى بدفع املال على أشياء ال تستحق

عافرت وجاهدت لتسلك تلك البالوعة املنسدة ف 
 حىت أمتت عملها

واألمر سيان ابلنسبة ألعمال الكهرابء والسباكة  
 .وكل األعمال الىت حتتاج رجل 

تعافر كأغلب النساء لتتم عملها وتنهى األمر 
بذر كأجرة لعامل ات كانت ستح بتوفري بضع جنيه

 السباكة أو الكهرابء 

 عيادة الطبيب بصغارهم ..
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طابور العيش......التسوق كلها مسئوليات 
تفعلها هى وحدها ومل يتنازل يوما  ويعرض 

املساعدة عليها يكتفى إبعطاءها املال وهلا حق 
 .التصرف ..

كأغلب الرجال الذين يروا املرأة 
"زوجة...أم...مربية...خادمة....أخت....رفيقة..

. 

 "كهرابئى.....عامل سباكة....وهلم جرا  .....

تناست ذاهتا تدرجييا  ومع أعبائها املنزلية والزوجية 
واألمومية ابتعدت تدرجييا  عن حياهتا الطبيعية 
 لتغوص ببحر من اهلموم واملشكالت املتتالية 
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 "مودة"  إهنا

 نظر جمتمعها املرأة اخلارقة ب

 

"2" 

 "صديقىت القدمية "

 

 ترتنح مبشيتها حتمل عدة أكياس بالستيكية

تتعثر خطواهتا بتلك العبائة الفضفاضة أو كما 
يسميها زوجها "منظفة األرصفة " نظرا  إلنسياب 

 وعدم تناسق مقاس العبائة مع طوهلا العبائة 

 جتر معها خملفات الطريق من أتربة وغبار 
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كانت ترتنح خبطواهتا تلعن الزواج وتلعن زوجها 
الفظ واحلياة والناس أمجعني عندما توقفت تلك 

 ا تطالعها وكأهنا تستجمع ذاكرهتاأمامهاحلسناء 

 بعودها النحيل ...بشرهتا الصافية ... 

 مالبسها املنسقة تربز رشاقة خصرها 

 تتمايل ىف مشيتها خبفة

قائلة بفرحة  نطقتها وكأهنا ابنة السادسة عشر 
 "مريو"

 معقولة إنت  مريو؟؟؟

 

 ولسان حاهلا  بتعجب واستفهام  مودة طالعتها 
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 تلك اجلميلة الىت تناديها ابمسها  من 

 " "تحرى من تلك احلسناء ؟ 

 : ابتسمت املرأة قائلة

 معقولة معرفتنيش ؟مودة " 

 أان سوسو  مريوإخص عليكى اي 

"سوسو مني أجابتها مودة ببالهة ونفس التعجب 
 ؟

بت ؟ خيونك قهقهت الصديقة : سوسو مني اي 
 ؟ سندوتشات االنشون البيىت اي فطسة

فمها بذهول تطالع تلك الرشيقة  مودةلتفرغ  
 ا تعاينها تدور أبكياسها الثقيلة حول املرأة وكأهن
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اخلصر كالساعة الرملية ....... القد الرشيق 
 ........  املالبس املهندمةالصاىف  الوجه 

 قائلة  حبسرة وغرية مبطنة "معقول سعاد "

 ؟ إيه احلالوة دى كلها اي بت  

وهللا ما عرفتك إيه دا كله اي بت منني جتك 
 ؟احلالوة دى كلها 

شرة أربع سنني جامعة اي ولوت فمها دا أنىت ع  
 مقشفة 

عادت الصديقة لتبتسم ساخرة : وهللا وال أان 
  مودةمش  حممودعرفتك دا أنىت بقيىت 
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الرشيقة القمر مني اللى قدامى  مريوراحت فني  
 دى ؟

نقع عليكى وال إيه وبقيىت رمخة زيه ما  جوزكإيه 
 هو على رأى املثل 

اي واخد القرد على ماله .... بكره يروح القرد "
 " وتقعد لنا إنت بداله

حبسرة وغصة تعتلى حلقها دون  مودة ابتسمت 
 لتكمل سعاد : رد 

 أتغريتى خالص بس الواضح أنك " 

 والدنيا مكركبة فوق دماغك

 " احلزن واهلم ابين على مالحمك 
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جلانب الطريق واضعة محلها الثقيل  مودة انزوت 
شاردة مبا وصفتها به صديقتها قبل قليل فحقا  
لقد كانت مثال حتتذى هبا البنات خلق ومجال 

 وعلم 

انزوت  صديقتها  مبقابلتها قبل أن تلقى هبموم 
لتغدو  مودةتعتلى صدرها وتؤرق حياهتا  ذهبت 

 كما يلقبها زوجها النكدية   مودةمكاهنا 

 أفاقت من شرودها على صوت صديقتها  

 وهللاأان هبزر معاكى  ؟مالك إنت  زعلىت
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رأسها ابلنفى ولكن تلك العربة  مودةهزت 
وشك اهلروب وقد أيتى املتحجرة مبقلتيها على 

 خلفها بركان جارف من العربات تفضح أمرها 

تنحنحت وخرج صوهتا ساخرا  : اي بت أزعل إيه 
مبزعلش أان من حاجة هههههههههه على رأى 

 "  مبحسشفريون " على قلىب  حسن جوزى 

 ديب فريزر متنقل 

طالعتها سعاد بشفقة فتلك العربات املتحجرة ال 
الضاحك الساخر من ذاهتا تتالئم مع صوهتا 

أان هاجى أزورك  مودةفطالعتها بعيوهنا مباشرة "
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بكرا الصبح بعد ما البيه بتاعك يكون راح شغله 
 " عنوانكم زى ما هو وال نقلتوا ؟

ابتسمت هلا :تنورى وأتنسى اي سوسو  عنواان زى 
 ما هو

 قائلة  وعادت لتتناول حقائبها البالستيكية 
البسبوسة ابلقشطة  :هستناكى  هحضر صينية

 واعملى حسابك هنتغدى سوا بكرا 

..............................................
........ 

ىف اليوم التاىل كما وعدهتا أتت سعاد لزايرة 
 صديقتها 
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عن سنوات مل يلتقيا هبا تبادلتا أطراف احلديث 
وعن أزواجهما وأبنائهما فسعاد قاطعت اإلجناب 

 إبرادهتا عقب إجناهبا ابنها الوحيد 

أما مودة فهلم جرا  فها قد وضعت منذ أشهر 
 قليلة ابنها الرابع 

"عادى" كلمتها املعتادة كلما سحئلت عن أحواهلا 
 وزوجها 

لتزم سعاد صديقتها ما هو واضح طبعا ما 
تيش بشهادتك وركناها جنبك والبيت اشتغل

وقتك وطلبات سى السيد  والعيال واخدين كل
 مش كدا ؟ أهم أولوايتك 
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وكأهنا تتهرب من واقع أهنا املالمة ال  لتناقضها 
يعىن أمهل والدى وبيىت " :  غريها على وضعها 

 "؟

 ست مهملة  ويقولوا عليّ 

دى الست بتبان نضافتها من والدها وهدوم 
جوزها خصوصا  األبيض ملا يبقى بينور ىف البلكونة  

 كدا 

 رفعت سعاد  شق شفتها بسخرية مردفة

" إنىت بتتكلمى من عقلك إيه دخل نضافة بيتك 
 ووالدك أبنك هتتمى بنفسى تشوىف نفسك

 ؟ "وتسعديها 
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"ومنني أجيب الوقت لدا   فمها بضيق مودةلوت 
ه  دا ابلعافيه بالقى وقت أروح الكوافري كل كل

 ؟شهرين تالتة

لتضرب سعاد فوق صدرها "شهرين تالتة " 
تصدقى ليه احلق يعاملك كدا طبعا  ما هو شايف 

اللى حبها واحد صاحبه قدامه مش مراته 
 واجتوزها 

جبينها بضيق ولكن تلك السعاد مل  مودةقطبت 
 ليكىتكتفى وأردفت "أبقى شوىف إما اجتوز ع

طارق لوال إىن شايفة الرجالة كلهم واحد اي قلىب  
 نفسى كان عملها من زمان واجتوز 
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 مل تقتنع بكلمات صديقتها عدوة الرجل األوىل

 وإن كان بعضا  من كلماهتا حقائق ال خيال  

فقاطعت صديقتها " طب أجيب وقت لنفسى 
وطلبات حسن اللى  منني البيت والوالد 

 مبتخلصش 

 مش بالقى نفسى غري وأان بسمع املسلسل بس 

ريت العيال بيخلوىن أتفرج عدل اي دوشتهم  واي 
 اي زن أبوهم 

 لتقاطعها سعاد 

أهو ىف وقت أهو بدل املسلسالت والكالم 
 الفاضى 
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 أشغلى نفسك حباجة بتحبيها فعال 

اهتمى بنفسك أرجعى مارسى موهبتك نسيىت 
 أنك بتكتىب شعر حلو

ايرة البيت والوالد شوية القى أخرجى برا د 
 حمدش هيساعدك غري نفسك  نفسك دورى عليها

 العمر بيجرى ,

 اتج على راسه مش جزمة ىف رجله طارق خمليىن  

 د هتالقيها أكي مودةدورى على نفسك اي 
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 " احلرب الفيسبوكية "

 

  كان كعادته جيلس خلف شاشة هاتفه يتصفح

  "الفيسبوك"موقع التواصل االجتماعى 

يضع النكات هنا وهناك ساخرا  من اجلنس 
 اللطيف 
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 ابملئات الإلعجاابت  ُيصد

يبث البسمة على شفاه الرجال العابسة معتقدا    
وجد من تسحب البساط من حتت قدميه تأال 

 لرتجى من الرجال  لتحول سخريته من النساء

لتوقف تلك املرأة الفيسبوكية محلتها الشرسة ضد 
 لشرقىالرجل ا

ولكن ما من معني فقد دخل وعيناته بقدميه لوكر  
 األفاعى 

املنشورات الساخرة من الرجل  ت فكان
 واالسقاطات والتهكمات الشبه حقيقية 

 تلك الفتاة ابسم مستعار تنشرها 
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من املقهورات أو  عجاابت حتصد أالف الإل 
تسحب البساط تدرجييا  من حتت الساخرات ل

  قدميه 

فلفت نظره يوما  ما منشور لتلك املرأة وقد  
 حصد أالف الاليكات بساعات معدودة قرأ فيه"

 

  السيدة الفاضلة اليسا
 ... حتية طيبة وبعد

 " ملا قلىت "وبيستحى بعرف حبيىب بيستحى
حضرتك اي أنسة اي حمرتمة عرفىت منني أنه 

 بيستحى ؟
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هاتيلى راجل شرقى بيستحى وخيلى عنده دم  
 و.... عينهم زايغةكلهم 

 " وبعز حلظات اهلوى كل شئ عباله بينمحى"
ال ايفندم دا بيكون صدع من الكالم  مع 

  حضرتك وبيتهرب
وكمان حضرتك قلىت "وحبس ملا بريتبك بيغري 

 " املوضوع
ال سيادتك دا بيكون بيفكر ىف كذبة أيلفها 

  عليكى مش حياء وال حاجة
 " ةايريت لو بطفى القمر تيحكى عالعتم"

  مش هرد عاجلملة دى عشان هغلط فيكى
  أصال  معه حىت الصمت أحلى من النسمة
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ال اي قلىب هو بيفضل الصمت عشان بيكون  
تعب من الكالم طول النهار ومش فاضيلك وال 
عايز يتكلم من األساس ما هو تعب طول الليل 

 من الكالم والكركرة مع أصحابه عالقهوة 

 

ف إلمرأة أن يتخطى فأتته الغرية الرجولية كي
منشور هلا أالف اإلعجاابت يف ساعات  بكلمات 

 متهكمة ساخرة على الرجال 

فقرر أن يتحدى تلك اجملهولة ويضع ملسته فنشر 
  على موقع التواصل االجتماعى

 "الفيسبوك  "
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 إذا أردت أن جتّنن امرأة "

 " فاجعلها تعيش يوما  كامال  بال مرآة
 لتتواىل االعجاابت الذكورية بكلماته 

خلف شاشة هاتفها أيكلها الغضب والتحدى 
فذلك القابع خارجا  املسمى بزوجها قاهر اجلنس 
اللطيف ال يعلم أن املرأة الذكية تفعل وال تقل 

فهى تعلمه جيدا  يتهكم ساخرا  على النساء وهى 
أوهلم فرتكت له اجملال دون أن ختربه وكان ردها 
ابملثل ابسم مستعار تطلق هتكمها على الرجال 

وتطور األمر حد  طارق" " من عينة زوجها
التحدى اخلفى بينهما هو يتحدى تلك اجملهولة 
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ن و وهى تتحداه كرجل شرقى نكدى قبل أن يك
 زوجها

 وال يدرى عن األمر شئ  

 هكذا املرأة 

"إن أرادت االنتقام فلن تتوقع من أين يكن ردها 
 ستقف متعجبا  لسنوات تتعلم منها  على أفعالك

 حقا  إهنا حواء " ....ومن كيدها 
............................. 

 

 يناديها وقد الحظ غياهبا منذ دقائق
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ال خيرج هلا صوت أغلقت هاتفها وخرجت عليه  
 ..........بتناديىن حبيىب  بغرفة املعيشة

أغلق هاتفه ووضعه على املنضدة أمامه " بتغيىب 
 فني دا كله بتدخلى أوضتك وتغيىب جوا .....؟

اببتسامتها األنثوية الساحرة طالعته زوجته سعاد " 
بريح شوية حبيىب ما هو طلبات البيت وابننا 
وطلباتك اي قلىب مبتنتهيش الزم أريح جسمى 

 ونفسى شوية 

عاد ليطالع هاتفه اثنية مستغرقا  بتفكريه املاكر 
املرأة  املتهكم "كيف القصاص من تلك

 الفيسبوكية 
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بينما التهت هى ابلعودة ملشاهدة مسلسلها 
الرتكى املفضل بغبطة تكتسى روحها من حتقق 
أوىل أهدافها وهى منافسة أولئك املتهكميني 

 الساخريني من املرأة أوهلم زوجها هى .

 

"3" 

تطالع مرّاهتا ..........تلك املنحنيات اخلطرة و 
جنباهتا الىت كانت الىت ابتت جلية  متدلية من 

 يوما  هيفاء...

خصالهتا الباهتة مقصفة وجمعدة .....بشرهتا 
الصفراء الباهتة ......حتسست بشرهتا وقد بدت 
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بعضا من احلبوب والرؤس السوداء متناثرة فوقها 
 سخرت من بشرهتا

حىت كفيها كاان يوما  ما انعمتني واليوم أصبحتا  
 ككفى عامل بناء 

تلعن فقط صمتت لدقائق  مل تدمع مل تصرخ مل
تتمعن حالتها تلتها بضحكة ساخرة ......حتدث 

 حاهلا 

 "مني دى؟ مني العفريتة  دى ؟"

بنظرة ساخرة يتكأ على  هالتتفاجأ به يقف يطالع
 اإلطار اخلشىب للغرفة 
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خجلت واضطربت فأنزلت كنزهتا  سريعا  خمفية 
تلك الرتهالت بكنزهتا  الواسعة وعقصت شعرها 

 للخلف كما كان قبل قليل 

استدارت تطالعه " إيه رأيك خنرج نتغدا برا 
....أو حىت خنليها عشا ونفسح الوالد بقالنا كتري 

 خمرجناش معاك " 

 ليطالعها بتقزز واقرتب منها يديرها للمرأة 

ى كدا ....بصى ىف املراية كويس بقى دى "بص
مناظر خترج معااي  قمطتك وقميصك دا دى 

أشكال أخرها تتفرج على مسلسالت تقمع ابمية 
...تنضف...تغري للعيال ....عايزاىن أخرج بيكى  
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كمان ويشوفوكى معااي وأبقى لبانة ىف بقهم مش  
 كدا اي ست احلاجة أم يوسف 

تركها واستدار اخلروج ضار بصحتك اي حبيبىت و 
 يبدل مالبسه يتأفف 

 مل تربح مكاهنا بعد كلماته تلك 

حتدث حاهلا "معاه حق دا منظر واحدة ست " 
حىت عادت لرشدها سريعا  متجاوزة إهانته ككل 

 مرة 

وخطت خارجة من الغرفة فأوقفتها قبضته متسك 
 بذراعها

 " عرفىت مني اللى كانت ىف املراية من شوية ؟"  
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 تفلت قبضته عنها رعت خبطاها مل جتبه وسا

" هحضر الغدا الوالد جاعوا ....غري هدومك 
 على ما جهزت ...وهرولت ىف طريقها للمطبخ

ال تدرى أهترب منه ؟ أم هترب من واقعها ؟ أم 
 هترب من حقيقتها ؟ 

بني طناجرها وأوانيها تعثو هنا وهناك مضطربة 
توقع ذاك وتسكب ذاك وكأهنا مغيبة هاربة من 

 عها ومن حقيقتها واق

كان وقوع طبق الطعام الرئيسى من يدها ليقع 
كالقشة الىت قطمت ظهر البعري   متهشما  أرضا  
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اهنارت وخارت قواها كليا  ....سقطت على 
 ركبتيها خلف اإلانء تنتحب 

هرول وصغاره انحيتها ...........ضائعة 
....واقعة.....تنتحب .....اقرتب يربت فوق  

 كتفها

 الوالد اتفزعوا "طب قومى ....." خالص  

 هتعيطى عشان شوية أكل ...."" 

.....اقرتب من  ا  مل هتدئها كلماته بل زادهتا حنيب
صغاره قائال  " ايال اي والد روحوا غريوا هدومكم 
هننزل نتغدى برا .....وعاد يرفعها عن األرضية 

 .....هنضت تطالعه أبسى مكفكفة دمعاهتا 
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" أان عايزة أزور ماما كام يوم .....حاسة إىن 
 أعصاىب تعبانة وعايز اراتح ....." 

طالعها بضيق يكتمه فقد توقعها أن ترمتى بعناقه 
مما ختفيه عنه "هكذا اعتقدها ختفى أمرا  تشتكى 

 عنه " 

 لكنها كعادهتا هترب وال يدرى هلروهبا منه داٍع 

 "وحى لوى فمه ساخرا  " مامتك ؟؟؟؟" ماشى ر 

 ايال روحى غريى خلينا خنرج نتغدا 

ابتعدت تتناول اخلرقة البالية بيدها تنظف الطبق 
املهشم والطعام املسكوب على أرضية املطبخ 

 تتعلل 
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" روحوا أنتوا أان هنظف مكان اللى اتكسر دا 
.....بس أهم حاجة جبلهم سلطة خضرا مع 

 األكل "

اتركة وعادت تلتهى ابلتنظيف مولية إايه ظهرها 
العشق وقد انساب ابلفعل من بني يديها لتلتقطه 
أخرى متأهبة لزوج يبثها اشتياقه وحنينه للعشق 

 وللزوجة احلنونة 

........................................ 
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"4 " 

أوصلها ملنزل والدهتا كما طلبت منه مل يعرتض بل 
اقرتح عليها أن متكث ألسبوعني بضيافة والدهتا 

 لعلها هتدأ وتقيم زواجهما 

................. 

يف منزل والدهتا وعقب هنر والدهتا وصديقتها 
سعاد أن زواجها على احملك وإن مل تتغري ستفقد 

 زوجها ال حمالة 
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 ودة تطالع ذاهتا متمعنة النظر أمام املراّة توقفت م
طنها أمسكت تلك الدهون املرتهلة من جنباهتا  وب

 ساخرة عقب والدهتا األخرية 

" هتختفى يعىن هتختفى ابلذوق ابلعافية هتختفى 
 " 

مللمت شعرها اجملعد ىف كومة واحدة وعقدته 
 وخطت ابجتاه ذلك احلاسوب 

تصفحت مواقع العناية ابجلسم والبشرة على 
 بكة العنكبوتيةالش

جبوارها ورقة وقلم حتسب التكلفة الكلية واجلزئية 
 ملا حتتاجه 
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حسمت أمرها بصعوبة املتابعة مع طبيب تغذية 
فاختارت أن فهى ال تريد أن تبذر أموال زوجها 

الطعام الصحى وسيلتها الوحيدة كما أن االشرتاك 
بنادى صحى لن يتوافق مع رغبات زوجها 

فاستبدلته ابملشى اليومى كما تفعل عند شرائها 
 حلاجيات املنزل  من السوق 

تبقى معها صالون التجميل ومستحضرات العناية 
ابلبشرة حاولت بشىت الطرق تدبر أمرها من 

لكن ذلك زوجها سيكتشف مصروف املنزل و 
األمر وهى تريد أمرها سراي  حىت تبهره ابلنتائج 
حىت على املدى البعيد فاختارت أن تتخلى عن 

ا هلا يوم والدهتا هتتلك األسوارة الذهبية هدية والد
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فقررت بيعها وشراء ما حتتاجه بتلك األموال لتبدأ 
للعودة مرة أخرى كما كانت تسمى  مودة رحلة

 قبل زواجها 

 أو ابألحرى لتعود وترضى رغبات زوجها وأهوائه 

........................................ 

منبهرة  مودةوقفت تأمام ذلك الصالون الضخم 
من روعة املبىن ومل تدلفه بعد حدثت ذاهتا وهى 

 تطالع السيدات الداخلة واخلارجة للصالون

"اي هلوى دا أان مش عايشة بقى أهى الستات وال  
ما  يقول عىن شبه الرجالة  جوزى الش له حق ب
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طبيعى أان إيه والستات اللى بيشوفها ىف الشارع 
 إيه 

 حتركت بضع خطوات ودخلت ذلك الصالون .

............................. 

فتاة عشرينية تقف خلف ذلك املكتب  تتابع 
أمام تلك الفتاة  مودةوتتوىل احلجز توقفت 
فتاة املسرتسل بشرهتا ابنبهار تطالع شعر ال

 الصافية مالبسها املنسقة 

قبل دخول  مودةطالعتها الفتاة ابزدراء فهيئة 
الصالون ال توحى مطلقا  أبهنا من مريدى الصالون 



47 
 

وزابئنه الدائمني طالعتها الفتاة بتعاىل " اتفضل اي 
 مدام أمرى"

واضطربت رغم أهنا خرجية جامعية  مودةتلعثمت 
اجهات االجتماعية تتحول فيها ومثقفة إال أن املو 

 لطفل صغري متلعثم " أان عايزة أتغري "

 ابتسمت الفتاة ساخرة : نعم حضرتك

 مجلتها  مودةفتداركت 

"أقصد أان جاية عشان أظبط شعرى وبشرتى 
 أظبط نفسى يعىن "

لوت الفتاة فمها ومتتمت بكلمات ساخرة 
 هاوعادت لتطالع



48 
 

" حضرتك إنت عارفة اللى طالباه داه يتكلف   
 كام ؟

 رأسها ابلنفى  مودةهزت  

 ت فتاة االستقبال افتعالت ضحك

"أقل تقدير مخس أالف جنيه دا أقل تقدير ودا  
 كدا مخس أالف وكل جلسة ئيا  كورس كامل مبد

 للبشرة أو الشعر هتدفعى اتىن 

 لوت فمها بضيق وحدثت ذاهتا 

وحتطيلى وش اننسى أه اي "ليه هتغرييلى وشى 
 والد احلرامية "

 ورفعت وجهها اببتسامة زائفة 
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 "طب وعشان خاطرى يبقوا كام؟

قطبت الفتاة جبينها وحدثتها بتعاىل : إنت  فكراان 
سوق خضار وهتفاصلى دى أسعاران واعتقد مش 

هتناسبك تقدرى تشوىف مكان اتىن مناسب 
 لفلوسك والتفتت للجهة األخرى 

جبينها وهى تستدير خارجة من  مودةقطبت 
 الصالون 

ال....بقى شعرى ووشى أدفع فيهم  "اي والد
عرف هتجيه  جوزىمخس أالف جنيه دا لو 

 جلطة ويفرفر مىن أان قلت ابلكتري ألفني جنيه 

 بس ال بردو هظبط نفسى
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 وعادت أبدراجها للفتاة قائلة " موافقة "  

بس عايزة أخرج من هنا واحدة اتنية خالص مش 
 عايزة أعرف نفسى ىف املراية اتفقنا 

.................................... 

 من عند فرد الشعر  "مودة"بدأت رحلة 

أخرجت تلك الكومة من حتت حجاهبا وبدأت  
الفتاة ىف متشيط شعر فوزية ووضع ذلك 

ففت فوزية املستحضر ذو الرائحة النفاذة فوقه أت
 من الرائحة وطالعت الفتاة بغضب

"أنىت بتحطيلى إيه على شعرى إيه الرُية املقرفة 
 "دى ؟
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ابتسمت الفتاة قائلة " دخيلك اي مدام إهدى 
 "شوى هاد كرياتني مشان شعرك ينفرد 

بلهجة الفتاة اللبنانية وابتسمت  مودةأعجبت 
 قائلة

 "" أنىت لبنانية وال سورية؟ 

قالتها الفتاة وهى حتاول جاهدة فك أان لبنانية "
 " مودة ترابط وتالصق  خصالت شعر

 ثرثرهتا  مودة فأكملت 

" دا أان بعرف اتكلم أحسن منكم دخيلك اي 
 "بنت ابلراحة مشان شعرى ما يتقطع 

 ابتسمت الفتاة ضاحكة 
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 من وين عرفىت ؟ م" بتعرىف وهللا تتكلمى متلنا مدا

الدبلجة والرتكى  بثقة أجابتها فوزية "ربنا خيلى
لب ىف اللهجة بتاعتكم دى بس بواهلندى خلتىن ل

وحياة والدك خيىت ابلراحة على شعرى هيطلع ىف 
 "إيدك 

طال احلديث بينهم حىت أهنت الفتاة عملها وبعد 
 شعر مودة  ساعات قليلة غسلت فتاة أخرى 

وغسلت تلك املاسكات الطبيعية للتخلص من 
   شحوب البشرة والرؤس السوداء
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واجتهت صوب مصفف الشعر غري قصة شعرها  
كليا  وطالبها بشراء مستحضرات العناية ابلشعر 
 ابملتجر امللحق بصالون التجميل وابلفعل اشرتت 

............................... 

مرة أخرى للصالون  مودةىف اليوم التاىل عادت 
إلكمال برانمج العناية وتنظيف البشرة وهكذا 

طيلة أسبوع كامل ومل تكتفى ببيع أسوارة واحدة 
بل كانتا ثالث أساور ذهبية لتغطى تكاليف تغريها 
ذاك والذى القى تشجيع كبري من والدهتا وعدم 

اعرتاض منها البتة على ما تنفقه ابنتها مقابل تلك 
 ادت جلية بوجه ابنتها االبتسامة الىت ع
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"5 " 

عادت االبتسامة تعتلى حميا مودة مرة أخرى 
....فرحة بتغريها اجلذرى فحىت طريقة تعاملها مع 
زوجها ووقتها ....حضرت حماضرات تنمية بشرية 

على موقع "اليوتيوب وثقة ابلنفس وتعامل أسرى 
 " 

مل تتكلف قرشا  واحدا  زايدة عما أنفقته بصالون 
 التجميل ألسبوع كامل 

اببتسامتها الواسعة طالعت ذاهتا ىف املراّة قائلة " 
دلوقىت بقى أما نشوف رأيك ىف مراتك اي سى 
 سونة ...هعجبك وال هفضل حممود ىف نظرك "
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 تناولت حقيبتها وخرجت من غرفتها 

ا بعد ركبتيها ببنطاهلا وكنزهتا الىت تصل مل
...حجاهبا بربطته العصرية ....مساحيق جتميلها 
اخلفيفة .....حذائها ذو الكعب العاىل كما كانت 

دوما  تفضله قبل زواجها ......خرجت على 
 والدهتا اجلالسة برفقة الصغار ابلصالة 

أدمعت عيين والدهتا وهى ترى ابنتها تشع فرحا   
 كما كانت ......

ك اي مودة ...انبسطى أنت  "متقلقيش على والد
 وحسن وسلميلى عليه "
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ابتسمت حىت بدت نواجزها واحننت تقبل 
صغارها فانطلقوا يتشبثوا هبا "ماما ....راُية فني 

 ؟"

مل تستطع لثواٍن أن ترتكهم ومهت أن أتخذوهم 
معها لوال كلمة والدهتا " دودو احنا قلنا إيه 

النهاردة بس وبكرا تعالوا خدوهم عشولكم يوم 
 رجعى جوزك ليكى اي بنىت " 

قبلت صغارها قائلة " انزلة اشرتى طلبات 
وهجبلكم معااي حاجة حلوة ....متغلبوش تيتة 

 امسمعوا كالمهم " 

.................................. 
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بطريقها أتكلها األشواق والشغف لرياها زوجها 
احلبيب بتغريها اجلديد وعودة ذات اجلميلة مرة 

 أخرى 

 حل املساء ببدايته 

أدارت مفتاحها ابلباب وتسللت فهى تعلمه مل 
 يفق بعد من املؤكد عقب عودته من عمله عصرا  

.....خطت  تسللت أبطرافها وقد نزعت حذائها
..وخطت وابتسامتها تعلو وتزداد ودقات قلبها  
كعداء ماراثوىن حىت وصلت أمام ابب غرفة 

 نومهما واختفت ابتسامتها فجأة 
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صوت قهقهات ومههمات أنثوية أتـى ملسامعها 
من الداخل ......" هل أتوهم...هل أحصبت 
بطنني األذن ....توقفت بل تسمرت مكاهنا 

ازل ....يغازل كما كان فسمعت صوته هو ....يغ
 يغازهلا عندما كاان سواي  ببداية زواجهما 

بلعت ريقها ...كتمت غضبها بل من األساس مل 
 تكن تشعر بشئ وقتها سوى...الصدمة 

فتحت ابب الغرفة لتتفاجأ به....ىف أحضان 
 أخرى ..............

ق عاليا  .....تنتحب ههترول ىف الطريق تش
ا نعم الزوجة واألخت ...تنتحب سنوات كانت هب
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والرفيقة ...هل كنت كذلك ؟ حتدث ذاهتا 
 متسائلة 

هل كنت نعم الزوجة لذلك اخلائن ...هل تدبريى 
 ألمواله وحمافظىت على بيته وحياته 

 .الوغد ....الوغد ...اخلائن 

أان اللى ضيعىت سنيىن جنبه يعمل فيا كدا 
 ...ال....ال.... 

ىف االهنيار كليا  توقفت تطالع الطريق وقد بدأـ 
...متاسكت مكفكفة دمعاهتا مشرية لسيارة أجرة 

" 
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بعد أن رأته يركض من بعيد ُياول اللحاق هبا 
"صعدت بسيارة األجرة وانطلقت عائدة ملنزل 

 والدهتا 

.................................... 

" تصدقى أان كنت واثقة أن ىف ست غريك ىف 
 تطالعها بغضب  حياته " قالتها والدهتا وهى

لتنفجر بوالدهتا " يعىن الذنب ذنىب اي ماما 
...ال....اخلاين ....بيجيب واحدة البيت 

...على سريرى ....ال.....ىف بيىت وعلى سريرى 
 ....هانت عليه العشرة ال.....دا .
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طالعتها والدهتا ابستنكار ممزوج ابلغضب "الرجالة  
كلهم كدا عايزين الست زوجة وخدامة وأم 

وأخت وصديقة وألة وكل شئ وفوق دا كله لو 
سها شوية من ضغط البيت جيروا أمهلت ىف نف

 على حضن غريها رجالة ....."

لتتدخل صديقتها سعاد الىت علمت من والدة 
 مودة ابألمر فجائتها مسرعة ملواساة صديقتها 

هتدر سابة بزوج مودة وابلرجال مجيعا  رغم كوهنا 
 متزوجة 

 زى كوابية الشاى الراجل دا عامل 
 متبقيش بسكوتة وتدوىب فيه
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 ال خليكى زى رغيف العيش الفينو 
 متخرجيش إال وأنىت شافطة الكوابية كلها

رغم صدمتها وانكسارها الح شبح ابتسامة على 
 شفاهها فطالعت صديقتها الىت أردفت 

 "أيوا كدا النىب تبسم " 

وهللا دا...وال يسوى املهم دلوقىت ترجعى حقك 
اتلت ومتلت وسنني العذاب اللى شفتيها معاه 

 تطلعيها على عنيه

هدرت بصديقتها "مستحيل ............اخلاين 
...ال....وهللا لو يعمل إيه ما رجعاله اتىن 

......يطلقىن يعىن يطلقىن " وعادت لنحيبها 
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فنهرهتا صديقتها " خايبة ...وهللا خايبة وهتفضلى 
 خايبة " 

و خمانكيش متفرقش األن دا رجل.... وخانك أ
اللى حصل حصل املهم جيى يبوس األايدى 

والرجلني كمان عشان تساحميه وبعد ما تعذبيه 
 ترجعيله بس بشروطك 

"أنت  اجتننىت اي سعاد ارجعله بعد ما شفته بعيىن 
 مع ال....دى "

"أيوا ترجعيله يعىن تسبيه  لتطالعها سعاد بثقة
ى أنت  وتبقى فرصته يتجوز من اتىن ويرميك

والعيال وتيجى واحدة على اجلاهز اتخد تعبك 
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...أبدا  داب ُيلم معاه وفلوسك وفلوس عيالك 
إنت  هتتشرطى وحتطى رجل على رجل وهينفذ 

أوامرك زى ال.... ما هو اللى غلطان من ساسه 
لراسه وبعد ما ينفذ كل طلباتك وترجعى بيتك 

 ُيفى على ما ترضى عنه "

ق مش حل مع صدقيىن اي صاحبىت الطال
 األشكال دى 

 

 

 

 



65 
 

"6" 

 

وسط نظرات اجلدة  خرج الصغار مرحبني بوالدهم
 الىت تقذف شررا  

 وجزة رحبت به بوجه مقتطب "أهال "بكلمة م

 بلع ريقه وطالعها اببتسامة خجلة 

 " إزيك اي محاتى "

لوت احلماة فمها وجلس على األريكة تشري له 
ابجللوس وابلفعل جلس ينتظرها حسب الوعد 
الذى وعدته لوالده عندما جاء ليسرتضيها عدة 

 مرات 
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 كانت شروطها واضحة 

"جيى بنفسه يعتذر ..ويسمع طلباتى وينفذها كلها 
" 

 خترج عليه األن  وابلفعل أتى وينتظرها 

 هى بعد دقائق خرجت 

 "بسرواهلا من خامة اجلينز  

فوقعه قطعة مالبس فضفاضة ختفى ترهالت بطنها 
من مساحيق التجميل كانت كفيلة  البسيطة 

 وشعرها املسرتسل ابطاللة هادئة 

أبدلتها ألنثى غاية ىف الرقة والبساطة واجلمال  
 واجلاذبية "
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بطرف عينيها رمقته ومل تلقى التحية وجلست 
 فوق األخرى  على مقعدها تضع ساقا  

أغرته كليا  .فتلك الليلة املشئومة مل ينتبه من 
صدمته برؤيتها تراه بعناق أخرى أهنا غدت مجيلة 

 بل فاتنة للغاية 

بعيون تتفحصها ظل يطالعها دون كلمة حىت 
هنضت والدهتا قائلة هعملك شاى تعالوا اي والد 

 ساعدوىن 

ذهبت اجلدة ابلصغار ومل يكن معهما سوى 
 الذى مل يتعدى العام الواحد صغريهم 
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هنض من مكانه ووضع الصغرية على الصوفية 
انوله لحعبته يلتهى هبا ....واقرتب جيلس جبوارها 

 على األريكة فطالعته بضجر "قوم من جنىب "

طالعها خبجل " أان أسف وهللا ما عارف عملت  
كدا إزاى ...من حقك تقوىل علّى اللى عايزاه أان 

 هتأمرى بيه هنفذه ".......وكل اللى 

كادت تنطقها وتسبه وتلعنه لكنها تذكرت ىف 
 الوقت املناسب نصيحة صديقتها "سعاد"

خليكى انصحة وأوعى ميسك عليكى كالم أو 
 تشتميه خدى حقك ابلعقل 
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متاسكت وكبتت غضبها وطالعته بنظرة أتسره 
للغاية ..........فيا إيه مش عاجبك علشان 

 ؟ختوىن مع واحدة.....

بلع ريقه خجال  " غلطة ومش هتتكرر ....أان  
كنت مشتاق وأنت  مكنتيش بتبلى ريقى بكلمة 

 حىت و....لتقاطعه قهقهاهتا

 " وبلت ريقك اي حمرتم " 

 طأطأ رأسه خجال  فأكملت 

 "صدقىن اللى عايز خيون هيخون

 هيالقى مليون مربر خليانته "  
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  رفع بصره انحيته لترتائى عيوهنا الغاضبة مهما
كبتت غضبها .........تناول كفها يقبله فأبعدته 

 عنها انهرة "إايك.....تكررها اتىن "

 طالعها بعيون اندمة أان جيت أمسع شروطك 

رفعت جبينها بثقة "الشرط األول "تكتبلى الشقة 
 ابمسى بيع وشرا"

 قطب جبينه بدهشة " إيه؟"

 فأردفت دا شرطى األول عشان أرجعلك 

" اعتقد مش هاخدها الحظت تردده فعلقت 
 وأبيعها وأقعد أان ووالدى ىف الشارع ...
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كتابة الشقة ابمسى ضمان ليا والدى إنك مش 
 هتبيعنا ىف يوم وتطردان ىف الشارع قصاد نزواتك 

 رفع عينيه يطالعها "والشرط التاىن "؟

لوت فمها متصنعة التفكري ...... وبعد بحرهة 
ملا  أجابته "تشرتيلى شبكة بدل اللى بعتها

 اشرتيت عربيتك ؟"

طالعها بغضب مكبوت " وإن شاء هللا أجبلك 
 فلوس منني لشبكة جديدة ؟

 طالعته بغيظ مكبوت "بيع العربية " 

أهنت مجلتها وهنضت من مكاهنا قائلة دى 
شروطى الشقة والشبكة فكر كويس ولو كنت 
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ابقى عليا أان ووالدك نفذ شروطى نرجعلك البيت 
ابلذوق بدل ما أخلعك ولو ال يبقى تطلقىن 

واجتوز من اتىن وطالعته بنظرة أنثوية " ما هو أان 
وأضيع شباىب أبكى عليك وعلى اللى مش هعيش 

عملته فيا ....بص اي ابن احلالل كالمى األخري اي 
تنفذ شروطى ونرجع وهحاول أنسى عملتك 

....اي نفرتق ابملعروف وكل واحد يشوف طريقه 
 ونصيبه 

" وإن ما نفذتش ال دا وال دا  كظم غيظه يطالعها
 هتعملى إيه اي مدام ؟"

بثقة طالعته " هرفع قضية طالق أو خلع وبردوه 
 سيبك وأشوف نفسى والوالد ربنا خيليلهم ماما "
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بعد أسبوع من جداله لذاته وغيظه وغضبه أن 
تنفذ وعيدها وختلعه وتتزوج بغريه فكر وفكر 

مسها وفكر وحسمها فبالنهاية الشقة إن كانت اب
 ستعود ألطفاهلما وإ، كانت ابمسه فألطفاهلما أيضا   

 ابلفعل ال أتمن مكر املرأة إن أرادت فعلت 

مرغما  من أن تضيع زوجته نفذ شرطيها حبذافريمها 
 وعادت برفقته 

عادت مودة ملنزهلا لكنها ليست ذات األنثى الىت 
 خرجت قبل أسابيع معدودة 

 عادت أقوى وأركز 

 بعد شهر 
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عاد من عمله مرهق للغاية يصعد درج البناية بعد 
أن أهنكه التعب ينتظر احلافلة فها هو األن عاد 
لبداية طريقه كما كان قبل سنوات بعد أن ابع 

 سيارته ليشرتى هلا شبكتها اجلديدة 

....................... 

 صعد الدرج ووقف أمام شقته يلهث من التعب 

 ى حاول إدخال املفتاح بال جدو 

طرق الباب عدة مرات وال جميب .......دب 
الذعر بقلبه ماذا حدث لقد تركتها والصغار 

 صباحا  .......
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كاد يقلع الباب طرقا  وصرخاته تستنجد حبارس 
 العقار يناديه 

هرول احلارس لألعلى فرأه ُياول كسر ابب 
 الشقة فأوقفه 

" بتعمل إيه اي استاذ حسن .....بتكسر ىف ابب 
شقة السكان اجلداد ليه دا صاحب الشقة دى 

 "ظابط ولو كسرهتوله هرتوح ىف حديد 

طالعه ابستنكار "بتخرف تقول إيه ظابط مني دى 
شقىت ...والدى ومراتى جوا ومش سامعلهم 

صوت ..........اجرى هاتلى حاجة أكسر بيها 
 "وف عليهم أان مهوت من اخلالباب 



76 
 

 ذاطالعه احلارس بدهشة "جوا مني اي سى االست
مش أنتوا عزلتوا الصبح واملشرتى اجلديد غري 

 الكالون ؟

أمسكه من جلبابه يهزه " عزلنا مني بتخرف تقول 
 إيه اي رجل إنَت؟

 طالعه احلارس ُياول إبعاد قبضته عنه يشرح له 

املدام مودة قالتلى إنك بعت الشقة للظابط "
والعربية اللى جات خدت العفش الصبح أان 
وقفت معاهم عشان حضرتك مش فاضى من 
شغلك وأنكم عزلتم واشرتيتوا شقة جديدة ىف 

 "مكان أحسن 
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 ضرب فوق رأسه يلعن غبائه .....

 "بنت ال........." 

 وركض ينزل الدرج ىف طريقه لشقة والدهتا 

والدهتا له الباب ليبعدها بقوة ترحنت من فتحت 
 مكاهنا على إثرها يهدر

 "هى فني ال....بنت ال....فني " 

والدهتا  توركض يبحث عنها بغرف املنزل فهدر 
به "بتدور على مني ؟ مش أنتوا اتصاحلتوا ؟ بنىت 

 فني اي....بنىت عملت فيها إيه؟" 

كالتائه كالضائع كالغىب املغدور .........بنتك 
ال....ضحكت عليا وابعت الشقة وبيعتىن 
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عربيىت وخدت العفش وكل حاجة وسابتىن على 
البالطة وحىت عياىل خدهتم وهللا ألقتلها لو 

 مرجعتليش حاجىت بنت ال....."

طالعته "بنىت مرتبية ..اي خوىف تكون عملت فيها 
حاجة اي ....وهللا ألوديك ىف داهية بنىت فني بنىت 

 ميصه تسبه وتلعنه "فني  وأمسك بياقة ق

خرج من منزهلا يهرول يبحث وينبش وما من 
 خيط ولو صغري عنها 

........................... 
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بعد خروجه من املنزل تناولت والدة مودة اهلاتف 
وهاتفتها " هيتجنن وقهقهت بنت أبوكى وعدتى 

 ووفيىت قلىت هرجعه عاحلديدة ورجعتيه " 

تها اجلديدة " لتطالع صديقتها جبوارها ىف شق
 الربكة ىف منمن قاهرة الرجال " 

لقد اختارت وحىت إن كان خيارها يظلمه فهو 
 اجلاىن من البداية ال هى 

 "ال أتمن املرأة مطلقا  فإن بعتها مرة 

 ابعتك ألف مرة"

ألشهر حبث حبث مضىن عنها بال جدوى فقد 
ابتعدت وابتعدت كثريا  وابخلفاء ليال  جائتها 
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والدهتا لتقيم معها وسط صغارها وابملال الذى 
ابعت به الشبكة اجلديدة وضعته وديعة لصغارها 

ومتكنت من احلصول على عمل جبانب معاش 
والدهتا وعاشت وصغارها ووالدهتا بعيدا  عن أشباه 

ال هتتم إن كانت على عصمته لليوم أو ال  الرجال
 " 
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